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บทที่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ีบริษทั เคเอ็นเค คอนซัล
แทนซ่ี จ  ากดั ในต าแหน่งนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาดา้นบญัชีไดม้ีโอกาสปฏิบติังานเก่ียวกบั
การจดัท าบญัชีต่างๆ ของทางบริษทั ซ่ึงถือไดว้่าเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน าประสบการณ์น้ีไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชีพบญัชีในอนาคต 

 ทางคณะผูจ้ ัดท ามีความสนใจในการจัดท าโครงงานเร่ือง การบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ าย ใน
โปรแกรม ซีดี ออแกไนเซอร์  CD Organizer เพ่ือเป็นการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเก่ียวกบังานดา้น
บัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย รวมทั้งเผยแพร่ประสบการณ์ต่างๆท่ีได้รับจากการไป
ปฏิบติังานสหกิจเก่ียวกบัความรู้เทคนิคต่างๆ ท่ีใชใ้นการจัดท าบัญชีให้แก่ผูท่ี้สนใจ ซ่ึงสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานไดจ้ริงในอนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์โครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาการใชโ้ปรแกรมบญัชี CD Organizer 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาเอกสารและขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในโปรแกรมบญัชี CD 
  Organizer 
 1.2.3  เพื่อศึกษาหาประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 
 1.2.4 เพื่อส่งเสริมทกัษะในการส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 1.2.5 เพื่อจดัท าคู่มือส าหรับการปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมบญัชี CD Organizer   
  
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1  ศึกษาลกัษณะรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ ของการบนัทึกบญัชี ในโปรแกรมบญัชี  
  CD Organizer 
 1.3.2 ศึกษาวิธีการจ าแนกประเภทและจดัเรียงเอกสารท่ีไดรั้บ ตามหมวดประเภทของ
  เอกสาร 
 1.3.3  วิเคราะห์รายการบญัชีท่ีจะบนัทึกลงในโปรแกรมบญัชี CD Organizer 
 1.3.4 บนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายในโปรแกรมบญัชี CD Organizer
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1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1.4.1 เขา้ใจระบบการบนัทึกบญัชีในโปรแกรมโปรแกรมบญัชี CD Organizer 
 1.4.2  สามารถจดัหมวดหมู่เอกสารเพื่อการบนัทึกบญัชี และบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรม 
  CD Organizer ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 1.4.3      ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ  
              1.4.4 ไดท้กัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 1.4.5 สถานประกอบการไดป้ระโยชน์ในการลดเวลาการสอนงานจากการใชคู่้มือ 
  ส าหรับการปฎิบติังานดว้ยโปรแกรมบญัชี CD Organizer 



3 

 

บทที่ 2 
การทบทวนและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1  โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

 โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบญัชี Accounting Software  คือ โปรแกรมท่ีพฒันำข้ึนมำเพ่ือ
ใชก้บังำนดำ้นบญัชีโดยเฉพำะ มีหน้ำท่ีบนัทึก ประมวลผล และน ำเสนอรำยงำนเก่ียวกบัรำยกำร
กำรคำ้ท่ีเกิดข้ึน โดยเร่ิมตั้งแต่กำรลงบัญชีในสมุดรำยวนัทัว่ไป ผ่ำนรำยกำรไปยงัสมุดบญัชีแยก
ประเภท ผลสรุปผลรำยกำรกำรคำ้ออกมำในรูปแบบของงบกำรเงิน 

2.2  การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในระบบบัญชี 

 ในปัจจุบันกำรออกแบบระบบบัญชีมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ โดยกำรน ำ
โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนบญัชีมำใชใ้นกำรวำงระบบบญัชีตั้งแต่ระบบบญัชีขนำดเล็กไปจนถึง
ระบบบญัชีขนำดใหญ่ท่ีมีควำมยุง่ยำกซบัซอ้น รวมทั้งระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป ระบบลูกหน้ี
กำรคำ้ ระบบเจำ้หน้ีกำรคำ้ ระบบสินคำ้คงเหลือ ระบบเงินเดือน ระบบตน้ทุน ระบบสินทรัพยถ์ำวร 
ระบบเงินสดรับและระบบเงินสดจ่ำย เพ่ือให้กำรเก็บรวบรวมรำยกำรคำ้ประมวลผลไปจนกระทัง่
ออกรำยงำน 

 กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงด้ำนบญัชีมำใชใ้นงำนบญัชี จะท ำให้กำรท ำบัญชีสะดวก
รวดเร็ว เพียงแค่นักบัญชีบันทึกรำยกำรค้ำในสมุดรำยกำรขั้นตน้ล  ำท ำตำมขั้ยตอนท่ีโปรแกรม
แนะน ำ จำกนั้นสำมำรถใชค้  ำสัง่แสดง/พิมพร์ำยงำนหรืองบต่ำงๆ ตำมตอ้งกำรไดท้นัที ไม่ว่ำจะเป็น 
บญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดำษท ำกำร งบกำรเงิน เป็นตน้ 

2.3  รูปแบบการใช้คอมพวิเตอร์ในงานบัญชี 

         กำรเลือกใชค้อมพิวเตอร์กบังำนบญัชีสำมำรถเลือกได ้2 รูปแบบ คือ 

              1. กำรประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปทำงธุรกิจกบังำนบญัชี เป็นกำรประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
ส ำเร็จรูปส ำนกังำนประเภทตำรำงงำน Spread Sheet ซ่ึง มีหลำยบริษทัท่ีพฒันำข้ึนใชใ้นธุรกิจ ทั้ง
ชนิดท่ีเป็นโปรแกรมไม่มีลิขสิทธ์ิ Open Source เช่น โปรแกรม calc หรือโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิและ
เป็นนิยมกนัแพร่หลำย เช่น โปรแกรมส ำนกังำน excel เป็นตน้ แต่ กำรเลือกใชรู้ปแบบน้ีผูใ้ชต้อ้งมี
ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงดำ้นบัญชีและกำรใชง้ำน โปรแกรมในระดบัดี จึงจะสำมำรถเขียนสูตรหรือ
เลือกใชฟั้งก์ชนั ช่วยในกำรท ำงำนให้รวดเร็วข้ึนไดอ้ย่ำงแทจ้ริง และไม่เป็นกำรเพ่ิมภำระงำนให้
มำกข้ึน 
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              2.  กำรเลือกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปบัญชี เป็นกำรเลือกใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปบัญชีท่ีมี
ผูพ้ฒันำข้ึนมำเพ่ือจ ำหน่ำย พฒันำ โปรแกรมข้ึนใชเ้อง หรืออำจจำ้งนักเขียนโปรแกรมเพ่ือพฒันำ
โปรแกรมบัญชีส ำหรับใช้ในกิจกำรเท่ำ นั้นก็ได้ ซ่ึงกำรเลือกใช้รูปแบบน้ีผูใ้ช้ไม่จ  ำเป็นต้องมี
พ้ืนฐำนทำงดำ้นบญัชีในระดบั ดี ก็สำมำรถใชง้ำนโปรแกรมไดจ้ำกกำรฝึกอบรมโดยผูจ้  ำหน่ำยหรือ
ผูพ้ฒันำโปรแกรมนั้น 

2.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าบัญชีด้วยคอมพวิเตอร์ 

1. ประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรจำ้งบุคลำกร 

2. ประหยดัเวลำ ไดง้ำนท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง 
3. แสดงรำยงำนไดร้วดเร็ว อ่ำนง่ำย และชดัเจน 
4. กำรผำ่นบญัชีท ำไดโ้ดยอตัโนมติั และไม่เสียเวลำในกำรแกไ้ขตวัเลขเป็นปัจจุบนั  

 ตลอดเวลำ 
5. ทนัต่อกำรส่งรำยงำนใหห้วัหนำ้งำน ทนัต่อกำรส่งใหก้รมสรรพำกร กรณีท่ีเป็น

รำยงำนภำษีมูลค่ำเพ่ิม มิฉะนั้นอำจเสียเบ้ียปรับ 
6. ไม่เสียเวลำรอคอยยอดยกมำ ในกรณีท่ีปิดบญัชีไม่ได ้
7. ไดรู้ปแบบงบกำรเงินตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน 
8. เป็นประโยชน์ในกำรตดัสินใจของฝ่ำยบริหำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลก ำไรของกิจกำร 
9. ท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยัต่อขอ้มูล และท ำใหค้วำมลบัของกิจกำรไม่ร่ัวไหล 
10. ท ำใหฝ่้ำยบริหำรตดัสินใจไดง่้ำยเพรำะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลำ 

2.5  หมวดบัญชีค่าใช้จ่าย 

 จำกกำรวิเครำะห์สมกำรบญัชี ถำ้บญัชีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมข้ึนมีผลท ำให้บญัชีทุนลดลงดังนั้น
หลกักำรวิเครำะห์ยดึตำมหลกัหมวดบญัชีทุนเช่นกนั กล่ำวคือ ถำ้ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกทำงดำ้น
เดบิตถำ้ค่ำใชจ่้ำยลดลงจะบนัทึกทำงดำ้นเครดิต 
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บทที3่ 

 รายละเอียดการปฏิบัตงิาน  

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานที่ประกอบการ  :  บริษทั เคเอน็เค คอนซลัแทนซ่ี จ  ำกดั  

สถานที่ตั้ง                       :  เลขท่ี 9/42 โครงกำร Work Place ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขต  

ภำษีเจริญ  จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10160 

โทรศัพท์                         : 02-4102826 ต่อ 12 

โทรสาร                           : 02-4102895 

เวบ็ไซต์                           : WWW.KNKCONSULTANCY.COM 

E-Mail                            : info@knkconsultancy.com 

เวลาท าการ                      : วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. ถึง 18.00 น. 

 

 

รูปที่ 3.1 ตรำสัญลกัษณ์ บริษทั เคเอน็เค คอนซัลแทนซ่ี จ ำกดั 

 

  แผนที ่

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 แผนที่บริษทั เคเอน็เค คอนซัลแทนซ่ี จ ำกดั
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ประวตัแิละความเป็นมา 

               บริษทั เคเอน็เค คอนซลัแทนซ่ี จ  ำกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ. 2552 เป็นส ำนักงำน

บัญชี ท่ีใช้ทั้ งภำษำไทยและภำษำองักฤษ และมีกำรให้บริกำรรับจัดท ำบัญชีภำษีและอ่ืนๆอีก
มำกมำย ในระดับมืออำชีพ ส ำหรับ บุคคลทัว่ไปและบุคลท่ีมีธุรกิจในประเทศไทย บริกำรของ
บริษทั เคเอน็เค คอนซลัแทนซ่ี จ  ำกดั จะมีกำรปรับให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำรเฉพำะ ของลูกคำ้
แต่ละรำยเพ่ือให้มัน่ใจว่ำผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็นไปไดแ้ละผลตอบแทนสูงสุดในเวลำท่ี เหมำะสม
ในขณะท่ีรำคำก็สมเหตุสมผล บริษทัยงัคงอยูใ่นขอบเขตของกฎหมำยภำษีอำกรและแนวโน้ม ทำง

กำรเงิน และยงัมีกำรอพัเดทขอ้มูลอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อปรับให้เขำ้กบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงของกฎหมำย
กำรบญัชี และภำษีอำกรและขณะน้ีทำงบริษทั เคเอน็เค คอนซลัแทนซ่ี จ  ำกดั ยงัให้บริกำรกบัลูกคำ้
มำกกว่ำ 40 รำย   
ไดแ้ก่ตวัอยำ่งเช่น  

 Path DMC Co.,Ltd. 

 East Asia Distribution (Thailand ) Co.,Ltd. 

 Fairtrade Commodities (Thailand ) Co.,Ltd.  

 Peak Business Services Recruitment Co.,Ltd. 

 Jaycso Holding Co.,Ltd. 

 X-Pand Global Group Co.,Ltd. 

 The Nana Group Co.,Ltd. 

 The Game At Soi 9 Co.,Ltd. 

  

6 
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3.2 ลกัษณะการให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั เคเอน็เค คอนซลัแทนซ่ี จ  ำกดั ด  ำเนินธุรกิจบริกำรรับจดัท ำบญัชีภำษี และบริกำรให้
ค  ำปรึกษำทำงดำ้นบญัชีและภำษีอำกรทุกประเภทแก่บริษทัทัว่ไปและบริษทัต่ำงชำติ โดยให้บริกำร 
ดงัน้ี 

การบริการด้านบัญชีและภาษีอากร อาทิ เช่น 

3.2.1  บริกำรดำ้นใหค้  ำปรึกษำกำรวำงระบบดำ้นบญัชีและภำษีอำกร 
3.2.2 บริกำรดำ้นบญัชี และภำษีอำกร 

3.2.2.1 กำรจดัท ำสมุดบญัชีต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น สมุดรำยวนัซ้ือ 

สมดุรำยวนัขำย สมุดรำยวนัรับ สมุดรำยวนัจ่ำย สมุดรำยวนัทัว่ไป และสมุด 

บญัชีแยกประเภท 

3.2.2.2 กำรจดัท ำและยืน่แบบภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

3.2.2.3 บริกำรดำ้นงบกำรเงิน มีกำรจดัท ำงบกำรเงินทั้งแบบภำษำไทยและแบบ 

  ภำษำองักฤษ 

  3.2.3    บริกำรดำ้นประกนัสงัคม 
               3.2.3.1  เตรียมและส่งรำยงำนกำรประกนัสงัคมรำยเดือนไปยงัส ำนกังำนประกนัสงัคม 

กำรยืน่เอกสำรประกนัสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น ภ.ง.ด.1  

3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

โครงสร้างองค์กร

 

รูปที่ 3.3 โครงสร้างขององค์กร 

 

นางสาวภริร์ดา  ไนดู 

ผู้บริหาร 

ทมี 1 

ผู้จัดท าบัญช ี

ทมี 2 

พนักงานบัญช ี

นาสาว ธนัฏฐา จันทรโ์ท 

ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 

ทมี 3 

พนักงานบัญช ี

นางสาวญาณินี อินทมาศ 

ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย : ผูช่้วยพนกังำนบญัชี 

ลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย   

 ลงบนัทึกบญัชีในโปรแกรมส ำเร็จรูป CD Organizer   

 คดัแยกเอกสำรทำงดำ้นบญัชีและภำษีอำกร  

 จดัท ำรำยงำนภำษีซ้ือ และภำษีขำย 

 ยืน่ภำษีออนไลน์ (ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53)  

 พิมพ์รำยงำนกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม รำยงำนภำษีซ้ือ-ภำษีขำย และงำนอ่ืนๆท่ี
ไดรั้บมอบหมำย 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

  3.5.1 นำงสำวปลำยฟ้ำ โพธิศิริ           ต  ำแหน่ง พนกังำนบญัชี 
           3.5.2 นำงสำวณัฐมน       จรัสเรืองอุทยั          ต  ำแหน่ง พนกังำนบญัชี 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

  3.6.1 ระยะเวลำท่ีปฏิบติังำนเร่ิมวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563  ถึงวนัท่ี  23 กนัยำยน 2563 
  3.6.2 วนัเวลำในกำรปฏิบติังำน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลำ 9.00 น. ถึง 18.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาระบบงาน 

วิเครำะห์ขอ้มูลจำกงำนท่ีได้รับมอบหมำยดูข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆเพื่อให้
เขำ้ใจในเอกสำร และน ำขอ้มูลเหล่ำนั้นมำจดัท ำรำยงำน 

3.7.2 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

ปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำ เก่ียวกบัโครงงำนท่ีสนใจ เสนอหัวขอ้ จำกำรท ำงำนท่ี
ไดรั้บหมอบหมำยรวบรวมขอ้มูลจำกท่ีต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรเลือกหัวขอ้ในกำร
จดัท ำรำยงำน 

       3.7.3 ศึกษาเอกสาร 

ออกแบบกำรท ำรำยงำนโดย เร่ิมจำกจำกดูขอ้มูลเอกสำร ขั้นตอนกำรท ำงำนของ
ระบบโปรแกรมส ำเร็จรูป  เพื่อมำจดัท ำโครงงำน 
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       3.7.4 จดัท ารายงาน 

      รวบรวมขอ้มูลเน้ือหำ  จดัเรียงล  ำดบัเพ่ือควำมเขำ้ง่ำย ในจดัท ำโครงงำน 

 3.7.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน ม.ิย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1.รวบรวมข้อมูลหัวข้อที่สนใจ     

2.ศึกษาระบบงาน 

3.ศึกษาเอกสาร 

4.จดัท ารายงาน 

    รูปที่ 3.4 ตารางระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.8  อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

  1.คอมพิวเตอร์ 

  2.เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

  3.เคร่ืองปร้ินท ์(Printer) 

  4.เคร่ืองสแกนเอกสำร (Scanner) 

  5.เคร่ืองคิดเลข 

ซอฟต์แวร์ 

  1.โปรแกรม CD Organizer 

  2.โปรแกรม Microsoft Word 

  3.โปรแกรม Microsoft Excel 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
แผนผงัการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

รูปที่ 4.1 แผนผังการด าเนินงาน 

ลูกค้
เอกสาร 

คดัแยกเอกสาร 

ใบแจ้งหน้ี 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยฝ่ายหัวหน้าแผนก 

บันทีกบัญชีลงโปรแกรม Excel 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี 
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 

ฉบับจริง ท าภาษีซ้ือ-ขาย 

รายงานภาษีซ้ือ-ขาย 

ฉบับส าเนา บันทึกบัญชี 

ฉบับที่1 : ส าหรับผู้ถูกหัก ณ ที่ 

จ่าย ใช้แนบแสดงรายการ

ภาษี 

ฉบับที่2 : ส าหรับผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

 ใช้เก็บเป็นหลักฐาน 

ฉบับที่3 : ส าหรับผู้หัก ณ ที่จ่าย ใช้

 แนบแสดงรายการภาษี 

ฉบับที่4 : ส าหรับผู้หัก ณ ที่จ่าย ใช้
 

ใบแจ้งหน้ี 1 ชุด จะน ามาบันทึก

บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

หากเอกสารครบ 3 ชุด ใบแจ้งหน้ี /ใบก ากับ

ภาษี/หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย จะบันทึกใน

สมุดรายวันจ่าย-ธนาคาร 

บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม CD Organizer  

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
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บริษทั เคเอน็เคคอนซลัแทนซ่ี ใชว้ิธีการติดต่อลูกคา้ผา่นทาง E-mail 

 

 

ขั้นตอนที่ 1  

มีการนดัรับเอกสารรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประจ าเดือนทุก ๆ ตน้ดือน ประมาณวนัท่ี 1-5 ของทุกเดือน 

โดยใหพ้นกังานรับ-ส่งเอกสารของทางบริษทัเป็นผูไ้ปรับเอกสาร 

               
 

 

ขั้นตอนที่ 2   

เมื่อไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ เอกสารท่ีไดรั้บมานั้น บริษทัจะน ามาคดัแยกเพ่ือจดัท าภาษีและท าการ
บันทึกบัญชี ซ่ึงเอกสารท่ีได้รับนั้นประกอบไปด้วย ใบแจ้งหน้ี ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี  

หนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่าย  

 

 

ขั้นตอนที่ 2.1  

หากได้รับใบแจง้หน้ีเพียง 1 ชุด บริษทัจะน ามายอดในใบแจง้หน้ีมาบัญทึกบัญชีในสมุดรายวนั
ทัว่ไป (JV) หากเอกสารครบ 3 ชุด ประกอบดว้ย 1.ใบแจง้หน้ี  2.ใบก ากบัภาษี  3.หนงัสือรับรองหัก 
ณ ท่ีจ่าย  

จะไปบนัทึกในสมุดรายวนัจ่าย-ธนาคาร (PV) 

ลูกค้

เอกสาร 

คดัแยกเอกสาร 

ใบแจ้งหนี ้
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ขั้นตอนที่ 2.2 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ซ่ึงจะมีทั้งหมดมี 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1.ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ฉบบัจริง จะน าไปจดัท าภาษีซ้ือและภาษีขาย 

2.ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ฉบบัส าเนา จะน าไปบนัทึกบญัชี  

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2.3 

หนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่าย มีทั้งหมดมี 4 ฉบบั สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

ฉบบัท่ี 1   ส าหรับผูถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ใชแ้นบแสดงรายการภาษี 

ฉบบัท่ี 2   ส าหรับผูถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ใชเ้ก็บเป็นหลกัฐาน 

ฉบบัท่ี 3   ส าหรับผูห้กั ณ ท่ีจ่าย ใชแ้นบแสดงรายการภาษี 

ฉบบัท่ี 4   ส าหรับผูห้กั ณ ท่ีจ่าย ใชเ้ก็บเป็นหลกัฐาน 

 

  

 

ขั้นตอนที่ 3 

น าเอกสารท่ีแยกออก มาบนัทึกบญัชีลงในโปรแกรม Excel ตามหมวดหมู่ โดยเรียงตามวนัท่ีของ
เอกสาร 

บันทกีบญัชีลงโปรแกรม 

Excel 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษ ี

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 



13 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที่ 4 

น ารายการบญัชีท่ีไดบ้นัทึกลงในโปรแกรม Excel ส่งให้กบัฝ่ายหัวหน้าแผนกไดต้รวจสอบคววาม
ถูกตอ้ง 

 

 

ขั้นตอนที่ 5  

เมื่อรายการบญัชีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งจากฝ่ายหัวหน้าแผนกเรียบร้อยแลว้ จึงน ารายการ

บญัชีท่ีบนัทึกลงในโปรแกรม Excel มาบนัทึกบญัชีลงในโปรแกรม CD Organizer  

 

  

 

ขั้นตอนที่ 6 

ปร้ินท์รายการบญัชีท่ีบนัทึกลงไปในโปรแกรม CD Organizer ทั้งหมด ออกมาเป็นเอกสาร และ
จดัเก็บเขา้แฟ้มเอกสารใหเ้รียบร้อย  

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยฝ่ายหัวหน้า

แผนก 

บันทกึบญัชีลงในโปรแกรม CD Organizer  

จดัเกบ็เอกสารเข้าแฟ้ม 
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4.2 เอกสารค่าใช้จ่าย 

4.2.1  ใบแจ้งหนี/้ใบวางบิล (Invoice) เป็นเอกสารท่ีออกโดยผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ แจง้

ยอดหน้ีให้แก่ผูซ้ื้อท่ียงัมิไดช้  าระเงินค่าสินคา้หรือบริการ (ลูกหน้ี) โดยอา้งอิงจากยอดคา้งช าระ
ต่างๆ เพ่ือน าไปใชใ้นการบนัทึกการรับช าระหน้ีต่อ หรือแจง้วนัครบก าหนดช าระเงินค่าสินคา้หรือ

บริการโดยการแจง้ในใบส่งของ (รูปท่ี 4.2) 

4.2.2 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นเอกสารท่ีผูรั้บเงินจะออกให้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่า

ไดรั้บเงินเรียบร้อยแลว้ (รูปท่ี 4.3) 

4.2.3 ใบก ากบัภาษี (Tax invoice) เป็นเอกสารหลกัฐานส าคญั ท่ีผูจ้ดทะเบียนภาษีมูลเพ่ิม

จะตอ้งออกใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการทุกคร้ัง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของสินคา้หรือบริการ ท่ี
คิดกบัลูกคา้ และมูลค่าของภาษีท่ีเก็บเพ่ิมจากราคาของสินคา้หรือบริการท่ีคิดกบัลูกคา้  (รูปท่ี 4.3) 

4.2.4 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ เอกสารท่ีผูจ่้ายเงินมีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ี

จ่าย ออกใหผู้รั้บเงิน เม่ือไดท้ าการหกัเงินบางส่วนไวต้ามขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร โดยหนังสือ

รับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย น้ีตอ้งออกใหแ้ก่ผูรั้บเงิน 2 ฉบบั ท่ีมีขอ้ความตรงกนั ดงัน้ี (รูปท่ี 4.4) 
ฉบบัท่ี1  มีขอ้ความว่า ส าหรับผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใชแ้นบพร้อมกบัแสดงรายการ 
ฉบบัท่ี2  มีขอ้ความว่า ส าหรับผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

- ผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.3 หมายถึง ผูจ่้ายเงินไดใ้ห้แก่ผูรั้บซ่ึง
มีหนา้ท่ี เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

- ผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53 หมายถึง ผูจ่้ายเงินไดใ้หแ้ก่ผูรั้บซ่ึง
มีหนา้ท่ี เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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4.3 ตวัอย่างเอกสารค่าใช้จ่าย 
ใบแจ้งหนี/้ใบวางบิล (Invoice) 

เป็นเอกสารท่ีออกโดยผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ แจง้ยอดหน้ีใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ียงัมิไดช้  าระเงินค่า
สินคา้หรือบริการ (ลูกหน้ี) 

 

รูปที่ 4.2 ใบแจ้งหน้ี (ค่าไฟฟ้า) 
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ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษ ี

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)   เป็นเอกสารท่ีผูรั้บเงินจะออกให ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าไดรั้บเงินเรียบร้อย 

ใบก ากับภาษี (Tax invoice)   เป็นเอกสารหลกัฐานส าคญั ท่ีผูจ้ดทะเบียนภาษีมูลเพ่ิมจะตอ้งออก

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี 
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หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  

เอกสารท่ีผูจ่้ายเงินมีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ออกให้ผูรั้บเงิน เมื่อไดท้ าการหักเงินบางส่วนไวต้าม
ขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร 

 
รูปที่ 4.4 หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)  
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เอกสารเงินเดือนพนักงาน 

บริษทัจะจดัท าเอกสารสรุปเงินเดือนของพนกังานแต่ละคน และจดัส่งมาใหก้บัทางบริษทัเพื่อจดัท า
บญัชี 

 

รูปที่ 4.5 เอกสารการจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
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4.4 การบันทกึบญัชีค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรม  Excel

 

รูปที่ 4.6 ตารางการบันทึกบัญชีใน โปรแกรม Excel 
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4.5 ตวัอย่างการบนัทึกบัญชี เงนิเดือนพนักงาน ลง ในโปรแกรม Excel 

                    

 

 

 

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีลงใน โปรแกรม Excel 

 

  

2.1

3 

2.2
3  

4

2  

3 

2.2 4

1

5 

2.1  

6 

20 
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หมายเลข 1   รหัสบัญชี จะแบ่งตามหมวดบญัชี 5 หมวด ไดแ้ก่ 

  หมวด 1 สินทรัพย ์จะเร่ิมตน้ดว้ย เลข 10 

  หมวด 2 หน้ีสิน จะเร่ิมตน้ดว้ย เลข 20 

  หมวด 3 ส่วนของเจา้ของ จะเร่ิมตน้ดว้ย เลข 30 

  หมวด 4 รายได ้จะเร่ิมตน้ดว้ย เลข 40 

  หมวด 5 ค่าใชจ่้าย จะเร่ิมตน้ดว้ย เลข 50 

หมายเลข 2   ช่ือบัญชี เพื่อใหท้ราบว่าเป็นรายการบญัชีอะไร 

หมายเลข 2.1  ช่ือบัญชีเงินเดือน  เป็นบญัชีในหมวด 5 ค่าใชจ่้าย ซ่ึงตามหลกัของการบนัทึกบญัชี 

ค่าใชจ่้ายจะมียอดเพ่ิมทางดา้น เดบิต (สีด า) หากมียอดลดลง จะบนัทึกบญัชีทางดา้น เครดิต (สีแดง) 

หมายเลข 2.2  ช่ือบัญชีค่าประกนัสังคม เป็นบญัชีในหมวด 5 ค่าใชจ่้าย ซ่ึงตามหลกัของการบนัทึก

บญัชี ค่าใชจ่้ายจะมียอดเพ่ิมทางดา้น เดบิต (สีด า) หากมียอดลดลง จะบนัทึกบญัชีทางดา้น เครดิต 

(สีแดง) 

หมายเลข 3 และ 4  ยอดเงิน  จะบนัทึกบญัชีดว้ยจ านวนเงินท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารตามหมวดบญัชี 

หมายเลข 5  ค าอธิบายรายการ เพ่ือใหท้ราบรายละเอียดของการบนัทึกบญัชีว่าเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งไร 

หมายเลข 6 สมุดบัญชี แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

  RV สมุดรายวนัรับ 

  PV สมุดรายวนัจ่าย – ธนาคาร 

  PC สมุดรายวนัจ่าย – เงินสด 

  JV สมุดรายวนัทัว่ไป 
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4.6 การน ารายการในโปรแกรม Excel ลงในโปรแกรม CD Organizer  

4.6.1 เข้าโปรแกรม CD Organizer 

 
รูปที่ 4.8 การเข้าโปรแกรม CD Organizer 

4.6.2  ใส่ไอดี และ พาสเวร์ิด 

 

รูปที่ 4.9 การใส่ ไอดี และ พาสเวิร์ดในการเข้าโปรแกรม CD Organizer 

4.6.3  เลือกช่องทางการเปลีย่นบริษทัที่หรือสร้างช่องการท างานใหม่ 

ใส่ ID

ใส่ Password
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รูปที่ 4.10 เลือกช่องทางการเปลี่ยนบริษัทหรือสร้างช่องการท างานใหม่ 

 4.6.4  เลือกช่องบริษัท 

 

รูปที่ 4.11 เลือกช่ือบริษัทที่จะลงบันทึกบัญชี 

1.ถ้ามบีริษทัอยู่แล้ว สามารถกดเปลีย่นช่องบริษัท

ได้ทนัท ี

2.ถ้ายงัไม่มบีริษัทที่ต้องการสามารถสร้างบริษัทใหม่

ได้ 

เลือกช่ือบริษัทที่ต้องการ 



24 

 

4.6.5  เร่ิมท าผงับัญชี 

 

รูปที่ 4.12 การเลือกสร้างผังบัญชี 

4.6.6  บันทกึผงับญัชีตามหมวดบญัชีทั้ง 5  

 

 

รูปที่ 4.13 การบันทึกรายละเอียดผังบัญชี 

 

1.กด เร่ิม 

ใส่รหัสผงับญัชีที่ตั้งไว้ 

ใส่รหัสกลุ่มบญัชี 

2.เลือกข้อมูลทางบญัชี 

3.เลือกผงับญัชี /รหัสผงับญัชี 
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4.6.7  เร่ิมการบันทกึบญัชี คลกิที่ บญัชี >บันทึกบญัชี  

 

 

รูปที่ 4.14 การเร่ิมบันทึกบัญชี 

 

2.เลือกบนัทึกรายการบญัชี 

3.เม่ือเลือกบนัทึกรายการบญัชี จะได้หน้าแบบนีอ้อกมา 

1.เลือกบญัชี 
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4.6.8  บันทกึบญัชี การจ่ายค่าเช่า 

 

รูปที่ 4.15 การบันทึกบัญชี จ่ายค่าเช่า 

หมายเหตุ 

สมุดบญัชี จะใชต้วัเลข ดงัน้ี 

เลข 1 คือ RV สมุดรายวนัรับ 

เลข 2 คือ PV สมุดรายวนัจ่าย – ธนาคาร 

เลข 3 คือ PC สมุดรายวนัจ่าย – เงินสด 

เลข 7 คือ JV สมุดรายวนัทัว่ไป  

1.เลือกสมุดบัญชีที่จะบันทึกรายการ

ลงไป 

3.ใส่เลขที่เอกสารตามที่ได้ก าหนดไว้ใน excel 

2.ใส่วันที่ตามเอกสารที่ได้รับ 

4.ใส่ค าอธิบายรายการบัญชี 

5.บันทกึช่ือบัญชี ตามที่บนัทึกลงใน excel 

7.บันทกึบญัชีแล้ว ยอดเดบิตและเครดิตต้องเท่ากนั 

 6.บันทึกจ านวนเงินตามที่บันทึกลงใน excel 
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4.6.9  คลกิ F5 เพ่ือยืนยนัการเกบ็ข้อมูลที่บันทึก 

 

รูปที่ 4.16 การยืนยนัการเก็บข้อมูล   

8.กดปุ่ม F5 และกด OK เพ่ือยืนยนัการเกบ็ข้อมูล 
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4.6.10 ปร้ินเอกสารการบนัทึกบญัชีจ่ายค่าเช่า เพ่ือจดัเกบ็เข้าแฟ้มเอกสาร 

เมื่อกดปุ่ม ok จะไดห้นา้ตาเอกสารแบบน้ี ปร้ินแลว้สามารถเก็บเขา้กบัชุดเอกสารไดเ้ลย 

 

 

รูปที่ 4.17 เอกสารบันทึกบัญชีการจ่ายค่าเช่า  
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4.6.11 บันทกึบญัชี การจ่ายเงินเดือน 

 

รูปที่ 4.18 บันทึกบัญชีจ่ายเงินเดือน 

 

หมายเหตุ 

สมุดบญัชี จะใชต้วัเลข ดงัน้ี 

เลข 1 คือ RV สมุดรายวนัรับ 

เลข 2 คือ PV สมุดรายวนัจ่าย – ธนาคาร 

เลข 3 คือ PC สมุดรายวนัจ่าย – เงินสด 

เลข 7 คือ JV สมุดรายวนัทัว่ไป  

1.เลือกสมุดบัญชีที่จะบันทึกรายการ 

2.ใส่วันที่ตามเอกสารที่ได้รับ 

4.ใส่ค าอธิบายรายการบัญชี 

5.บันทกึช่ือบัญชี ตามที่บนัทึกลงใน excel 
6.บันทกึจ านวนเงินตามที่บันทึกลงใน excel 

3.ใส่เลขที่เอกสารตามที่ได้ก าหนดไว้ใน excel 
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 รูปที่ 4.19 การยืนยนัการเก็บข้อมูล 

 

 

 

 

 

  

7.กดปุ่ม F5 และกด OK เพ่ือยืนยนัการเกบ็ข้อมูล 
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4.6.12  ปร้ินเอกสารการบนัทึกบญัชีจ่ายเงินเดือน เพ่ือจดัเกบ็เข้าแฟ้มเอกสาร 

เมื่อกดปุ่ม ok จะไดห้นา้ตาเอกสารแบบน้ี ปร้ินแลว้สามารถเก็บเขา้กบัชุดเอกสารไดเ้ลย 

 

 

 

รูปที่ 4.20 เอกสารบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือน 
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4.6.13   บันทกึบญัชี การจ่ายค่าโทรศัพท์ 

 

 

รูปที่ 4.21 บันทึกบัญชี การจ่ายค่าโทรศัพท์ 

 

หมายเหตุ 

สมุดบญัชี จะใชต้วัเลข ดงัน้ี 

เลข 1 คือ RV สมุดรายวนัรับ 

เลข 2 คือ PV สมุดรายวนัจ่าย – ธนาคาร 

เลข 3 คือ PC สมุดรายวนัจ่าย – เงินสด 

เลข 7 คือ JV สมุดรายวนัทัว่ไป  

7.บันทกึบญัชีแล้ว ยอดเดบิทและเครดิตต้องเท่ากนั 

1.เลือกสมุดบัญชีที่จะบันทึก

การ 

3.ใส่เลขที่เอกสารตามที่ได้ก าหนดไว้ใน excel 

2.ใส่วันที่ตามเอกสารที่ได้รับ

ได้ 

4.ใส่ค าอธิบายรายการบัญชี 

5.บันทกึช่ือบัญชี ตามที่บนัทึกลงลงใน excel 

ได้ 

 6.บันทกึจ านวนเงินตามที่บันทึกลงใน excel 
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รูปที่ 4.22 การยืนยนัการเก็บข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

  

8.กดปุ่ม F5 และกด OK เพ่ือยืนยนัการเกบ็ข้อมูล 
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4.6.14  ปร้ินเอกสารการบนัทึกบญัชี จ่ายค่าโทรศัพท์ เพ่ือจดัเกบ็เข้าแฟ้มเอกสาร 

เมื่อกดปุ่ม ok จะไดห้นา้ตาเอกสารแบบน้ี ปร้ินแลว้สามารถเก็บเขา้กบัชุดเอกสารไดเ้ลย 

 

 

รูปที่ 4.23 เอกสารบันทึกบัญชีการจ่ายค่าโทรศัพท์ 
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4.6.15 บันทกึบญัชี การจ่ายค่าไฟฟ้า 

 

รูปที่ 4.24 บันทึกบัญชีการจ่ายค่าไฟฟ้า 

 

หมายเหตุ 

สมุดบญัชี จะใชต้วัเลข ดงัน้ี 

เลข 1 คือ RV สมุดรายวนัรับ 

เลข 2 คือ PV สมุดรายวนัจ่าย – ธนาคาร 

เลข 3 คือ PC สมุดรายวนัจ่าย – เงินสด 

เลข 7 คือ JV สมุดรายวนัทัว่ไป 

1.เลือกสมุดบัญชีที่จะบันทึกรายการ 

7.บันทกึบญัชีแล้ว ยอดเดบิตและเครดิตต้องเท่ากนั 

3.ใส่เลขที่เอกสารตามที่ได้ก าหนดไว้ใน excel 

2.ใส่วันที่ตามเอกสารที่ได้รับ 

5.บันทกึช่ือบัญชี ตามที่บนัทึกลงใน excel 
6.บันทกึจ านวนเงินตามที่บันทึกลงใน excel 

4.ใส่ค าอธิบายรายการบัญชี 
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รูปที่ 4.25 การยืนยนัการเก็บข้อมูล 

 

 

 

 

 

  

8.กดปุ่ม F5 และกด OK เพ่ือยืนยนัการเกบ็ข้อมูล 
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4.6.16  ปร้ินท์เอกสารการบันทกึบญัชีจ่ายค่าไฟฟ้า เพ่ือจดัเกบ็เข้าแฟ้มเอกสาร 

เมื่อกดปุ่ม ok จะไดห้นา้ตาเอกสารแบบน้ี ปร้ินทแ์ลว้สามารถเก็บเขา้กบัชุดเอกสารไดเ้ลย 

 

 

รูปที่ 4.26 เอกสารบันทึกบัญชี การจ่ายค่าไฟฟ้า 
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บทที่ 5 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการปฏิบัตโิครงงานสหกจิศึกษา 

 จากการท่ีไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เคเอน็เค คอนซลัแทนซ่ี จ  ากดั ในต าแหน่ง
ผูช่้วยพนกังานบญัชี โดยคณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเร่ือง การบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมแก
รมส าเร็จรูป CD Organizer ซ่ึงไดรั้บความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการจดัท าบญัชี และยงัไดน้ าความรู้ท่ีได้

จากการเรียนทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบติังานจริง ดา้นการรับเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร การ
บนัทึกบญัชีต่าง ๆ ลงโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี ตลอดจนการจดัท ารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย และ
เกิดความเขา้ใจในระบบงาน ท างานไดร้วดเร็วและเกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

5.1.2 ขอ้จ  ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 5.1.2.1 เน่ืองจากขอ้มูลท่ีน ามาจดัท าโครงงาน เป็นความลบัของทางบริษทั ซ่ึงบริษทัไม่ 

  อนุญาตใหน้ าขอ้มูลมาเปิดเผย จึงใชข้อ้มูลอา้งอิง แบบฟอร์มต่าง ๆ จาก 

   อินเตอร์เน็ตมาจดัท าโครงงาน 

  5.1.2.2 ปัญหาดา้นการความรู้ความเขา้ใจในการท าโครงงาน เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่มี

          ความรู้และประสบการณ์ดา้นการท าโครงงานสหกิจ 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวใหก้บัผูอ่ื้นในการด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

  ควรจะเรียนรู้และท าความเข้าใจในระบบการท างานและการใช้งานโปรแกรม

ส าเร็จรูป    เพื่อความถูกตอ้งและรวดเร็วในการท างาน การศึกษาเก่ียวกบัค าศพัท์ภาษาองักฤษ

ทาง    บญัชี รวบรวมและจดบนัทึกข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อน ามาจัดท ารูปเล่ม

โครงงาน    เพื่อน าเสนอต่อไป 

5.2 ข้อสรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 5.2.1.1 ไดรั้บประสบการณ์จริงในการปฏิบติังาน ดา้นการบญัชี และดา้นภาษีอากร 

 5.2.1.2 ไดค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี และสามารถน ามาประยุกต์ใช้

ใน         ดา้นการเรียนและการท างานในอนาคต 

 5.2.1.3 ไดเ้รียนการรู้การปรับตวั การสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์และกฎระเบียบในองคก์ร 
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  5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

   5.2.2.1 ขาดความช านาญดา้นภาษาองักฤษ เน่ืองจากบริษทัใชภ้าษาองักฤษในการ

     บนัทึกบญัชี 

   5.2.2.2 ขาดความช านาญดา้นการคิดอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

   5.2.2.3 ขาดความช านาญดา้นการแยกประเภทเอกสาร และการบนัทึกบญัชี 

  5.2.3 ขอ้เสนอแนะงานสหกิจศึกษาหรือการจดัท ารายงานสหกิจ 

  5.2.3.1 ปรึกษาพนกังานพ่ีเล้ียง อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ และศึกษาคน้ควา้วิธีการใช้

    โปรแกรมส าเร็จรูป CD Organize 

  5.2.3.2 จดบนัทึกทุกคร้ังในเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจระหว่างท่ีพนักงานพ่ีเล้ียงอธิบาย และ

    ทบทวนการปฏิบติังานทุกคร้ังเสมอ 
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